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1.  Pendahuluan  
Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau dari proses alam yang 

berbentuk padat. Dalam kehidupan manusia, sebagian besar aktivitas akan menghasilkan 
sampah. Sampah tersebut akan menumpuk di tempat pembuangan sampah. Apabila 
tumpukan yang semakin meningkat tersebut tidak diimbangi dengan pengolahan yang 
baik maka akan muncul berbagai permasalahan terutama bagi penduduk di sekitar tempat 
pembuangan sampah tersebut. Beberapa jenis sampah harus dibuang sesegera mungkin 
dan sejauh mungkin karena dapat membusuk sehingga mengeluarkan bau yang tidak 
sedap, mengundang bibit penyakit, dan kerugian lainnya terutama sampah organik [1].  

Untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan petugas pengelola sampah yang 
bertanggung jawab dalam membersihkan tempat sampah tersebut. Akan tetapi 
pengawasan masih dilakukan secara manual dan sampah yang tidak dibungkus akan 
terus mengeluarkan bau tidak sedap. Sehingga sebagian orang enggan untuk membuang 
sampah pada tempatnya. 

Teknologi yang berkembang sekarang ini yang memanfaatkan piranti-piranti digital 
sehingga dapat membantu dalam mengerjakan hal-hal yang rumit sekaligus. Pemanfaatan 
teknologi ini misalnya dalam mengatur buka tutup tempat sampah, pembungkusan 
kantong sampah, pengenalan terhadap objek yang mengunakan sensor dan dikontrol 
melalui mikrokontroler [2]. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan terciptanya 
Internet of Things (IoT) yang memudahkan dalam menghubungkan perangkat-perangkat 
untuk komunikasi melalui internet. Dengan demikian, perangkat dapat dengan mudah 
bertukar data dari manapun asalkan terhubung dengan Internet [3]. Dengan 
mengaplikasikan Internet of Things(IoT) pada tempat sampah dan sistem seal otomatis, hal 
ini dapat memudahkan petugas sampah dalam memonitoring tempat sampah mana yang 
harus segera dibersihkan dan mengurangi bau tidak sedap yang keluar dari tempat 
sampah. 

Maka penelitian ini bertujuan membuat alat berbentuk kotak sampah pintar (smart 
trash can) dengan menggunakan sensor ultrasonik, mikrokontroler Arduino dan NodeMCU 
yang berbasis IoT. Alat tersebut berfungsi untuk memantau apakah sebuah tempat 
penampungan sampah sudah terisi penuh atau belum dan seal untuk membungkus 
sampah, yang terintegrasi dengan aplikasi android untuk dapat mengecek kondisi tempat 
sampah oleh pengelola kebersihan. 

2.  Perancangan 
Dalam sistem ini digunakan Mikrokotroler Arduino Mega sebagai pemrosesan utama 

dan NodeMCU sebagai perangkat yang mengunggah data ke internet, dengan komunikasi 
serial pin Tx dan Rx. Kemudian digunakan juga 2 sensor srf-04 sebagai pendeteksi tingkat 
kepenuhan tempat sampah dan mendeteksi orang yang akan membuang sampah. 

2.1.  Perancangan Perangkat Keras 
Alat ini dirancang seperti ditunjukan pada Gambar 1. Alat dibuat dari papan triplek 

setebal 5 mm dan dibentuk kotak. Kemudian pada Gambar 2 menunjukkan mekanisme 
sistem seal pada tempat sampah untuk membungkus kantong sampah. Dan pada Gambar 
3 diperlihatkan bagaimana hubungan pin antar komponen-komponen. 
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Gambar 1. Tempat sampah tampak depan dan samping 

 
Gambar 2. Mekanisme sistem seal pada tempat sampah 
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Gambar 3. Hubungan pin ke perangkat keras 

Komponen-komponen pada Gambar 3 dijelaskan sebagai berikut : 

a) Mikrokontroler (Arduino Mega 2560), yaitu sistem mikroprosesor lengkap yang 
terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor 
serbaguna yang digunakan dalam sebuah komputer, karena sebuah mikrokontroler 
umumnya telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni 
memori dan pemrograman Input-Output. Mikrokontroler dapat diprogram untuk 
melakukan penghitungan, menerima input dan menghasilkan output [4]. 

b) NodeMCUesp8266, adalah open source firmware dan perangkat pengembangan yang 
membantu dalam membuat produk prototipe IoT.[5] 

c) Servo MG995, merupakan motor servo yang tidak terlalu berat dengantorsi 9,218 Nm 
pada tegangan 4,8V dan 10,787 Nm pada tegangan 6,0V.[6] 

d) Driver Motor L298N, merupakan driver motor dual H bridge yang dapat mengoperasikan 
2 motor sekaligus. Pada dasarnya driver motor mempunyai fungsi yang sama dengan 
saklar.[7] 

e) Regulator LM2596, merupakan regulator step down yang digunakan untuk 
menstabilkan tegangan output.[8] 

f) Modul Relay, berfungsi sebagai saklar.[9] 
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g) Sensor Ultrasonik srf-04, adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 
besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya.[10] 

h) Kawat Nichrome 80/Ni 80 yang mengandung logam campuran 80% nikel, 19,5% 
kromium dan 1,45 silikon. Dengan resistansi rendah,  dapat membuat kawat ini 
menghasilkan panas yang tinggi.[11] 

 

Gambar 4. Diagram blok sistem 

Gambar 4 menunjukkan digram blok sistem pada alat. Alat dilengkapi dengan 2 sensor 
srf-04 yang berfungsi sebagai pendeteksi tingkat kepenuhan tempat sampah dan 
pendeteksi yang akan membuang sampah. Kemudian Arduino akan membaca input dari 
sensor dan akan diolah lalu memberikan perintha pada actuator berupa servo,relay dan 
motor dc serta mengirim data ke nodeMCU yang nantinya akan diunggah ke internet. 
Ketika terdapat objek dengan jarak < 30 cm maka tempat sampah akan terbuka. Sistem 
juga akan selalu memperbaharui data yang diunggah. 

 

2.2.  Perancangan Perangkat Lunak 
Gambar 5 menunjukkan gaftar alir sistem. Pertama alat akan melakukan inisialisasi 

posisi tutup tempat sampah dan nilai dari sensor srf-04 di luar dan di dalam tempat 
sampah. Kemudian akan dilakukan pembacaan pada sensor srf-04 pada bagian luar 
sebagai indikator apabila ada yang akan membuang sampah. Ketika nilai pembacaan tidak 
melebihi 30 cm, maka servo yang terletak pada bagian belakang tempat sampah akan 
menarik tutup tempat sampah untuk membukanya. Servo akan menutup kembali ketika 
pembacaan sensor melebihi 20 cm. Apabila pembacaan melebihi 30 cm maka alat akan 
melanjutkan proses dengan pembacaan sensor srf-04 bagian dalam yang terletak di bagian 
bawah tutup tempat sampah. Tempat sampah hanya akan terbuka ketika masih belum 
penuh. 

Apabila pembacaan sensor bagian dalam melebihi 8 cm,maka alat akan mengunggah 
data jarak ke NodeMCU. Untuk nilai sensor yang kurang dari 8 cm maka alat akan 
mengunggah data berupa jarak yang didapatkan sensor srf-04 bagian dalam dan tutup 
tempat sampah akan terbuka. Kemudian motor akan aktif untuk menekan bagian atas 
pada plastik sampah. Setelah itu relay akan mengaktifkan seal untuk membungkus plastik. 
Lalu motor akan aktif kembali dan membuka sistem penekanan pada plastik. Ketika 
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tempat sampah sudah penuh maka tutup tidak akan terbuka dan hanya terbuka ketika 
petugas pengelola sampah akan mengangkut sampah. 

 
Gambar 5. Gaftar alir perangkat lunak 

Pada NodeMCU, akan membaca nilai yang diunggah oleh Arduino. Kemudian 
NodeMCU akan masuk ke Wi-Fi dan menginisialisasi nilai tersebut sebagai indikator 
penuhnya tempat sampah, yang akan diunggah ke MQTT. 

Pada aplikasi smartphone, ketika aplikasi dijalankan, aplikasi akan langsung mengakses 
ke MQTT dan mengambil data jarak yang telah diunggah dari NodeMCU untuk 
ditampilkan. Tampilan yang akan terlihat menunjukkan apakah tempat sampah sudah 
penuh dan siap diambil atau belum penuh. 

Setiap perangkat yang terhubung dengan Internet dapat melakukan pertukaran dan 
akses data ke perangkat lain. Tetapi untuk memastikan data yang dikirim berhasil terkirim 
dan diterima oleh penerima, diperlukan sebuah protokol untuk pengiriman data. Sehingga 
data yang dikirim sampai tujuan dengan aman. Banyak tipe protokol yang sering 
digunakan untuk service data di Internet. Pada penelitian ini digunakan protocol Massage 
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Queuing Telemetry Transport(MQTT), karena memilki metode pengiriman data yang simple 
dan kemudahan konfigurasi yang digunakan.[2] Gambar 6 merupakan skema protokol 
MQTT. 

 
Gambar 6. Penerapan protokol MQTT [2] 

 

MQTT memiliki 4 komponen utama dalam menjalankan proses pengiriman dan 
penerimaan data seperti berikut [2] : 
a) Broker, sebagai server yang memiliki alamat IP khusus yang bertugas untuk mengatur 

data publish-subscribe dari device. 
b) Publish, merupakan cara device mengirimkan data ke broker dan akan diteruskan ke 

subscriber. 
c) Subscribe, cara suatu device menerima data dari publisher melalui broker. 
d) Topic, berfungsi untuk pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, untuk 

pertukaran data wajib memiliki topic tertentu. 
 

Pada perancangan ini menggunakan broker MQTT dari Thingspeak. Yang nantinya 
akan menjadi tempat server penyimpanan data yang dikirim dari tongsampah. 

 
Gambar 7. Tampilan utama aplikasi. 

Gambar 7 merupakan tampilan aplikasi ketika dihidupkan, perangkat keras akan 
melakukan insialisasi data koneksi untuk keperluan komunikasi. Perangkat akan 
terhubung ke jaringan internat dan setelah terhubung perangkat akan melakukan subscribe 
ke broker ThingSpeak media komunikasi data. 
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Setelah proses inisialisasi selesai dan koneksi sudah terhubung, perangkat akan 
memulai rutinitasnya dalam membaca variabel sensor dan mengirim data yang dibaca 
oleh sensor ke broker ThingSpeak. 

Saat aplikasi dibuka akan langsung masuk di tampilan utama yang memberikan info 
berupa nomor rumah dan indikator apabila sampah sudah penuh. 

3.  Hasil dan Pembahasan 
3.1.      Pengujian Sensor srf-04 
a) Sensor Bagian Luar 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai pembacaan jarak sensor srf terhadap 
objek yang berada didepannya. Nilai sensor ini digunakan untuk menentukan apakah ada 
yang akan membuang sampah. Gambar 8 merupakan hasil pembacaan dari sensor srf luar. 

 
Gambar 8. Pembacaan sensor bagian luar 

 

Tabel 1. Tabel data srf bagian luar 

Pembacaan Sensor (cm) Pengukuran (cm) Ralat (cm) 
6 5,8 0,2 
8 7,7 0,3 

10 9,7 0,3 
12 11,9 0,1 
14 13,7 0,3 
16 15,8 0,2 
18 17,8 0,2 
20 19,9 0,1 
22 21,7 0,3 
24 23,9 0,1 

                                                        

   ∆𝑥 =  
∑ ∆

=
,

= 0,21                                           (1) 

∆x   = merupakan nilai ralat maksimum 
∆X  = merupakan ralat nilai pembacaan sensor dengan pengukuran 
n     = banyak pengambilan data 
 

Pada Tabel 1 diperlihatkan hasil pembacaan sensor srf bagian luar ,pengkuran secara 
manual dan ralat dari hasil pengukuran secara manual. 
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b) Sensor Bagian Dalam 
Nilai sensor bagian dalam akan digunakan sebagai indikator penuhnya tempat 

sampah. Pengujian dilakukan dengan mengisi tempat sampah. Gambar 9 menunjukkan 
nilai pembacaan dari sensor srf bagian dalam. 

 
Gambar 9. Pembacaan sensor bagian dalam 

 

Tabel 2. Tabel data srf bagian dalam 

Pembacaan Sensor 
(cm) 

Pengukuran (cm) Ralat (cm) Server (cm) 
Ralat 

pembulatan 
(cm) 

28,01 27,5 0,51 28 0,01 
26,10 25,8 0,3 26 0,10 
24,16 23,9 0,26 24 0,16 
22,09 21,6 0,49 22 0,09 
20,12 19,6 0,52 20 0,12 
18,05 17,7 0,35 18 0,05 
16,01 15,9 0,11 16 0,01 
14,07 13,8 0,27 14 0,07 
12,09 11,9 0,19 12 0,09 
10,03 9,9 0,13 10 0,03 

                                            

              ∆𝑥 =  
∑ ∆

=
,

= ±1,06923                                     (2) 

 

                ∆𝑦 =  
∑ ∆

=
,

= ±0,073                                     (3) 

∆x   = merupakan nilai ralat maksimum 
∆X  = merupakan ralat nilai pembacaan sensor dengan pengukuran 
n     = banyak pengambilan data 
∆y   = merupakan nilai ralat pembulatan maksimum 
∆Y  = merupakan ralat pembulatan oleh komputer 
n     = banyak pengambilan data 
 

Pada Tabel 2 terdapat pembulatan nilai dari pengukuran dengan membagi nilai 
dengan 1 dan melihat sisa hasil pembagian. Ketika sisa hasil pembagian lebih besar atau 
sama dengan 0,5 maka nilai akan dibulatkan ke atas, dan ketika nilai lebih kecil dari dari 
0,5 maka nilai dibulatkan ke bawah. 
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3.2.     Pengujian Komunikasi Data Arduino Mega dan NodeMCU serta Pengiriman  
           Data Ke Server 

Pengujian dilakukan dengan mengirim data yang didapat Arduino dari sensor srf-04 
bagian dalam ke nodeMCU  melalui komunikasi serial yang nantinya akan di unggah ke 
server ThingSpeak. 

Seperti yang bisa dilihat di Gambar 10 dan 11, Arduino akan mengirimkan informasi 
berupa data string ketika sensor SRF telah mendeteksi jarak objek di dalam tong sampah. 
Arduino akan mengirim data secara berkala untuk memperbaharui nilai di nodeMCU. 
Kemudian nodeMCU akan mengunggah data ke server.  

 
Gambar 10. Nilai yang didapat NodeMCU dari Arduino. 

 

 
Gambar 11. Nilai yang telah dunggah ke server. 

 
Tabel 3. Nilai yang terbaca di sensor pada Arduino, NodeMCU dan Server 

Arduino NodeMCU Server 
6 6 6 
8 8 8 

10 10 10 
12 12 12 
14 14 14 
16 16 16 
18 18 18 
20 20 20 
22 22 22 
24 24 24 
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Tabel 3 merupakan nilai yang ada pada Arduino, NodeMCU, dan Server. Nilai yang 
terbaca pada sensor SRF sudah dibulatkan ke desimal terdekat untuk memudahkan data 
yang akan dikirim. 
 
3.3.     Pengujian Sistem Buka Tutup Tempat Sampah 

Pengujian ini dilakukan dengan mencoba membuka tempat sampah dengan 
memposisikan tangan di jarak tertentu dari sensor SRF bagian luar. Tutup akan selalu 
terbuka selama posisi tangan tetap berada di bawah 30 cm dari sensor. Tabel 4 
menunjukkan syarat agar tutup tempat sampah terbuka dan gambar dari tutup tempat 
sampah saat terbuka dan tertutup.  

Tabel 4. Pengujian sistem buka tutup 

Nilai Sensor SRF Luar 
(cm) Kondisi Tutup Gambar 

<30 Terbuka 

 

>30 Tertutup 

 
 

3.4.     Pengujian Sistem Seal pada Tempat Sampah 
Pengujian seal dilakukan dengan memberi kantong sampah yang penuh ke tempat 

sampah. Kemudian sensor SRF akan mendeteksi bahwa tempat penuh dan melaksanakan 
perintah seal. Syarat sistem melaksanakan seal adalah pembacaan sensor SRF bagian dalam 
kurang dari 8 cm. Tabel 5 menunjukkan kondisi saat setelah dan sebelum melaksanakan 
seal, serta gambar ketika sebelum dan sesudah kantong sampah ter seal. 

Tabel 5. Pengujian sistem seal. 

Nilai Sensor 
SRF (cm) Kondisi Gambar 

˂8 Sistem melaksanakan 
proses sealing 
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>8 Tempat sampah 
belum penuh 

 
 

3.5.     Pengujian Aplikasi Android 

 
Gambar 12. Aplikasi android 

 
Pada Gambar 12 terdapat nomor rumah yang diberi nama A1 dan A2. Pengujian 

dilakukan dengan melihat apakah nilai yang terbaca di sensor sesuai dengan yang ada di 
web dan aplikasi android. Kemudian dengan mengisi penuh tong sampah sehingga dapat 
dilihat indikator terisi jika tong sampah sudah penuh. Ketika tong sampah penuh maka 
kotak di bawah nomor rumah akan terisi. Gambar 13 menunjukkan nilai sensor srf  dalam 
pada web.  

 
Gambar 13. Nilai sensor yang terbaca di web 

4. Kesimpulan 
Dari pengujian yang telah dilakukan , alat dapat berjalan dengan baik, dimana sensor 

dapat membaca jarak dengan baik. Kemudian untuk membuka tong sampah harus pada 
rentang < 30cm. Dan data yang di unggah ke broker MQTT sesuai dengan pembacaan dari 
sensor pada sistem. Data yang didapat juga dapat dimonitor secara realtime pada situs 
thingspeak. Untuk hasil dari pengujian sistem seal dari 10 kali percobaan berhasil 8 kali 
dengan tingkat keberhasilan 80%. Hal ini di karenakan posisi sistem seal yang tidak sesuai. 
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Sistem ini sangat baik digunakan untuk mempermudah pengelola sampah mengontrol 
sampah pada masyarakat. 
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